
 

 
 

                                                   SINTEZA 
  şedinţei Comisiei din zilele de 16 şi 17.06.1998 
 
 
 Comisia pentru pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a 
desfăşurat lucrările în zile de  16 şi 17 iunie 1998, având următoarea ordine de 
zi: 
 
                     16 iunie 1998 
                     Continuarea dezbaterilor propunerilor legislative privind 
întreprinderile mici şi mijlocii. 
 
                    17 iunie 1998 
                    1. Dezbaterea proiectului de Lege şi a propunerii legislative privind 
regimul concesiunilor.  
  2. Continuarea dezbaterilor legate de avizarea  simplă a proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.10/1998 pentru stabilirea 
unor măsuri referitoare la datoria S.C. PETROTEL S.A.Ploieşti, prevăzută în 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.72/1997 şi la protecţia mediului 
înconjurător din arealul petrolier Ploieşti, ca urmare a declanşării procesului de 
privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier.  
 
  La lucrările şedinţei din ziua de 16.06.1998 au participat 
reprezentantii Consiliului pentru reformă şi ai Ministerului Reformei, secretar 
de stat-Adrian Ciocânea şi director Stefan Mamulea. 
  Preşedintele Comisiei informează că ultimul material documentar 
privind întreprinderile mici şi mijlocii a fost primit de la Guvern cu câteva ore 
înainte de începerea şedinţei, situaţie care nu a dat posibilitatea ca acesta să fie 
studiat de către membrii Comisiei. Acest material, în ultima variantă s-a dorit a 
fi un corolar a celor 4 propuneri legislative, dar s-a constatat că s-a îndepărtat de 
scopul propus, astfel că după numeroase discuţii controversate, Comisia a 
hotărât cu unanimitate de voturi, discutarea în subcomisie a celor 4 propuneri 
legislative (iniţiale) privind întreprinderile mici şi mijlocii, subcomisie care să 
elaboreze o formă finală ce se va dezbate în Comisie şi va fi înaintată plenului 
spre dezbatere şi aprobare. 
 
   Sedinţa din 17.06.a.c., la primul punct de pe ordinea de zi a 
dezbătut proiectul de Lege privind regimul concesiunilor şi propunerea 
legislativă privind regimul concesiunilor. 
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   Au participat ca invitaţi- Adrian Ciocânea-secretar de stat în 
Consiliul Reformei şi Cristina Dică- consilier în Consiliul Reformei. 
   După numeroase dezbateri, s-a pus de acord propuneri de 
formulare a titlului Legii şi a articolului l alin.1 şi 2, urmând ca în şedinţa din 
săptămâna viitoare să se continue dezbatererile. 
   La punctul 2 al ordinei de zi au participat ca invitaţi: 
reprezentantul Mircea Turtureanu - FPS, Aura Gereanu - Ministerul Finanţelor 
şi Eugen Iavolski -S.C. Petrotel S.A. 
   In cadrul şedinţei Comisiei din săptămâna trecută au fost 
solicitate situaţii privind perfectarea convenţiilor dintre BANCOREX- ca 
mandatar al Ministerului Finanţelor şi rafinăriile prevăzute în anexă la 
Ordonanţa de Urgenţă nr.72/1997, în vederea stabilirii datoriei reale a 
S.C.Petrotel S.A. Ploieşti. Această solicitare nu a fost onorată. Reprezentanta 
Ministerului Finanţelor Aura Gereanu a informat Comisia că în ziua de 
17.06.a.c. rafinăriile în cauză au fost convocate pentru semnarea convenţiilor, 
dar datorită apariţiei unor obiectiuni juridice, aceste documente nu au fost 
semnate. S-a stabilit un nou termen,  pe data de 23.06.1998 pentru prezentarea 
acestei situaţii. 
   Din totalul de 28 deputaţi a absentat l- Sorin Dimitriu-
ministru 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE, 
    
       Iuliu Vida           
                                     SECRETAR, 
 
                                   Mihai Grigoriu 

Experţi parlamentari: 
         Tudor Elena 
                                                                                         Condeescu Stefan 
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